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MELDING OM VEDTAK I FYLKESTINGSSAK  068/06: HØRING AV NOU
2006:16  - STRUKTURVIRKEMIDLER I FISKEFLÅTEN

Fylkestinget behandlet i møte 03.10.2006 sak 68/06. De underrettes herved om at det
er fattet følgende vedtak:

Fylkestinget har behandlet  NOU 2006: 16 "Strukturvirkemidler i fiskeflåten" med høringsfrist 2.10.2006
og har følgende kommentarer:
Fylkestinget påpeker at fisken er en felles ressurs og hvordan den forvaltes har betydning for videre
utvikling i Troms.

1) Fylkestinget anbefaler videreføring av ordningen med strukturkvoter,  men at disse får en
tidsavgrensing på 15 år for deretter å bli tilbakeført til gruppa slik flertallet i Myrvang-utvalget
har gått inn for.

2) Fylkestinget anbefaler ikke innføring av ressursrenteavgift.

3) Fylkestinget anbefaler at Finnmarksmodellen videreføres, men at lengdegruppen 0-10 meter
endres til 0-11 m som utvalget foreslår.

4) Ut fra behov for stabilitet i næringa anbefaler fylkestinget at det ikke gjennomføres en evaluering
av ordningen allerede etter 2 år.

5) Fylkestinget anbefaler videreføring av eksisterende system med  regionale  bindinger på
torskerettighetene i kystflåten. Fylkestinget er oppmerksom på at det i dag er mulig å overføre
rettigheter mellom regioner ved flytting og de uheldige konsekvenser dette medfører.
Regjeringen bes se på mulige tiltak som begrenser disse effektene.

Fylkestinget er skeptisk til om kondemneringsordningen for fartøy under 15 meter er en fornuftig
bruk av offentlige midler og ber regjeringen vurdere behov for videreføring av ordningen.

7) Fylkestinget  anbefaler at det åpnes for mer en mer regional forvaltning av fiskeripolitikken, jf.
fylkestingsmelding  2005:1 "Grep om  egen utvikling".
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o "Fylkesrådet  vil arbeide  for at  utviklingen  i fiske og  havbruk skal skje i samsvar med
mål om  bærekraft,  desentralisering og åpenhet.

o Den overordnede  fiskeripolitikk skal fortsatt  ivaretas på nasjonalt nivå.
o Regionalt  folkevalgt  nivå må ha sterkere  innflytelse  på hvem som kan  drive fiske,

landingsmønster og leveringsbetingelser"

8) Fylkestinget er opptatt av langsiktighet og forutsigbarhet for næringa, og ber regjeringen søke å
få til et bredt politisk flertall for gjennomføring av ordningen.

9) Fylkestinget støtter ellers i hovedsak flertallsforslagene fra utvalget."

10) Også med tidsavgrensing vil kvoten bli betraktet som handelsvare .  For å bistå
spesielt unge fiskere som vil inn i yrket  -  ber fylkestinget om at det utredes en ordning med takst
av fiskerkvotene i likhet med konsesjonsbestemmelsene for erverv av landbrukseiendommer.
Hensikten vil være å sikre at priser på båter med medfølgende kvoter holdes på et forsvarlig nivå.

Med vennlig hilsen

- Kjetil Helstad
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